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 BALLSTAD SLIP - KYSTFLÅTENS  

 FØRSTEVALG
– Vi som jobber her har vært ansatt i snitt i 17 år, sier 
daglig leder og medeier Roger Abrahamsen. Han har 
selv vært på Ballstad Slip i 26 år. 
Erfaring, kontinuitet og kompetanse er nøkkelord for 
Ballstad Slip – 100-åringen som nå satser for framtida.

Hvorfor blir folk så lenge i jobben på Ballstad Slip?
– Det handler om trivsel og utfordringer, sier 
Abrahamsen. Vi spiller på lag. Det er de som er ute 
og jobber, som har skoen på, som kjenner forholdene. 
Har vi ikke den rette kompetansen, er vi snar med å 
sende folk på kurs. Det skal ose trygghet hos oss.
– Gjennom en lang karriere er det viktig med utfor-
dringer og stadig lære nytt. Det er viktig for de ansatte 
personlig, men også for bedriften - og kundene. 
Kundene skal merke at vi har kunnskapen og erfarin-
gen som er nødvendig for å løse oppdrag, raskt, sier 
Abrahamsen.

FRAMTIDA

Ballstad Slip driver vedlikeholds- og reparasjonsverft, 
skipshandel og flåteservice.
– Alle kjenner vår visjon, sier Abrahamsen: Ballstad 
Slip - kystflåtens førstevalg. 
Det gir oss en retning, det er mye å leve opp til.
De nærmeste årene ser han for seg en økt mar-
kedsandel blant de mindre kystnære fartøyene. 
Men trenden er klar: Fartøyene blir større og større.
– Vi må gjøre som vi alltid har gjort - tilpasse oss 
endringer i markedet og løfte oss inn i framtida. Det 
foregår en rask strukturering av flåten. Det blir stør-
re og større fartøy. Enten så må vi være med - eller 
ikke. Sånn har det alltid vært for Ballstad Slip, forteller 
Roger Abrahamsen.
–Skolmen III var den største båten langs kysten av 
Norge da den kom hit i 1998. Den er 28 meter lang og 
8,5 meter bred. Nå gjør vi arbeid på flere fartøy som 
er både lengre og bredere.
De første planene for framtida er allerede klare på 
Ballstad Slip. Det skal bygges et nytt bygg, som inne-
holder kontorer, verksteder, garderobe og kantine. 
Alt med tanke på flere ansatte, bedre kapasitet og 
bedre arbeidsforhold for de ansatte.

– Vi jobber også med forskjellige planer for kapasi-
tetsutvidelse, forteller Abrahamsen.
Ballstad Slip har de siste årene sikret seg arealer 
rundt slippen. Muligheten for å fylle ut i havna for å 
større areal, er også en plan for framtida.

MILJØKRAV

–Jeg er helt overbevist om at vi kommer til å få stren-
gere miljøkrav i årene som kommer. Stadig strengere 
utslippskrav gjør seg gjeldende med motorer som for-
urenser mindre. Jeg tror at det vil bli forbudt å bruke 
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Ballstad Slip har 41 ansatte 
med til sammen 737 års erfaring.”  

hjelpemotorene ved landligge noe 
som øker behovet for levering av 
strøm ved kai.  Vi har allerede gode 
system for å samle opp spillvann 
og rens av dette. 

TEKNOLOGI 

For å være motormekaniker i dag 
kreves det at man er god med ny 
teknologi og at man kan engelsk. 
Feilsøking foregår med datamas-

kin, og kurs og kompetanseheving 
foregår ofte på engelsk.
– I vår bransje, som mange andre 
bransjer, blir ny teknologi og ny 
kunnskap, mer og mer viktig. 

– Det er mye elektronikk og data-
verktøy, og feilsøking via data. 
En mekaniker må kunne mer 
enn bare å bruke skiftenøkkel, 
sier Abrahamsen.  

REKRUTTERING

På en tur rundt i verkstedhallen, 
inn til sveiserne og mekanikerne, er 
det noen ord som dukker opp, som 
beskriver synet av arbeidet: Nøye. 
Ordentlig. Skikkelig. Håndverk.

– Det tar tid å bygge kompetanse, 
forstå hvordan du jobber, forstå 
systemer, mestre oppgaver, forstå 
kultur, bli kjent med kollegaer, og  u
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   ikke minst kunder, forteller Roger.
Ballstad Slip har de siste årene 
hatt en suksess med læringssys-
temet. Hussain Murtazaie ble kåret 
til årets lærling i Nordland i 2016. 
I 2017 ble Ballstad Slip årets opp-
læringbedrift i Lofoten.

–Vi ønsker å rekruttere nye ansatte 
lokalt. Lokale ungdommer som vil 
jobbe og bosette seg i nærområ-
det, gir oss stabilitet. Og vi ønsker 
å beholde kompetansen lenge.

ANSATTE EIERE

–Kystfiskeflåten utgjør 70-80 % av 
våre kunder. Vi har kunder fra langt 
nede på Vestlandet og Finnmarks-
kysten i nord. De fleste er 10 - 35 
meter store båter.

75 % av kundene våre er lokalbåter 
fra Lofoten, sier Abrahamsen.
Han overtok som daglig leder i 
Ballstad Slip AS i 1994 og i søster-
bedriften J. Wangsvik as i 2006. 
J. Wangsvik AS ble fusjonert inn i 
Ballstad Slip AS i 2013. 

Ballstad Slip eies i dag av Jan 
Harald Wangsvik, 40 % og 60 % 
av flere ansatte på slippen, med 
daglig leder Roger Abrahamsen 
og teknisk sjef Bjørn Rist som de 
største aksjonærene.

–Vi jobber nå med eierstrukturen 
for framtiden og tilbyr ansatte 
muligheten til å kjøpe seg inn i 
bedriften.  Flere ansatte skal være 
med å eie Ballstad Slip inn i de 
neste 100 år.

ANDERS RISE

Fagarbeider hydraulikk
HENNY ERIKSEN

Økonomileder
BJØRN RIST

Teknisk sjef
CATO FREDRIKSEN

Avd.leder hydraulikk

u
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BJØRN IVAR DANKERTSEN 

Sveiser
BJØRN THOMASSEN

Mekaniker
BJØRN TORE KARLSTAD

Motormekaniker
CHRIS MARTINUSSEN

Sveiser

JAN HARALD WANGSVIK, DAGLIG LEDER I 25 ÅR: 

ET HELT LIV MED 
BALLSTAD SLIP

JAN HARALD WANGSVIK har levd et helt liv på kaia 
i Ballstad, men for familien Wangsvik startet eventy-
ret med Ballstad Slip to generasjoner tidligere.
– Min bestefar, Jacob, kjøpte slippen i kompaniskap 
med Lauritz Frantzen i 1922 og drev den frem til 
1941, da han døde i en alder av 46 år. I 1955 kjøpte 
min far Torbjørn slippen. Sønnen til Lauritz, Jørgen, 
ble da formann frem til 1973, forteller Jan Harald 
Wangsvik. Han sitter på sitt kontor, som for lenge 
siden også var hans hjem. Han er bokstavelig opp-
vokst her.
Femti år etter at bestefar Wangsvik kjøpte slippen, i 
1973, gikk en Ballstadværing rundt i Oslo i trafikk og 
støv. Han savnet Lofoten, luften og havet. Da spurte 
faren: –Vil du komme hjem? –Vil du ta over?

Jan Harald Wangsvik var 25 år, hadde økonomisk gym-
nas og jobbet med regnskap i hovedstaden, da han 
som tredje generasjon kom hjem og tok over slippen.
–Det var bare å hoppe i det, forteller Wangsvik. Jeg 
hadde jo ingen erfaring, men det var så mange dyktige 
fagfolk som jobbet her, så det var ikke noe problem.
Han var daglig leder i 25 år. Nå er han pensjonist og 
fremdeles deleier i Ballstad Slip. 

HISTORISKE LØFT

–Da jeg overtok i 1973 var det et gammelt og nedslitt 
anlegg og et møysommelig arbeide begynte med å 
utvikle og fornye bedriften. Det var en rivende utvik-
ling i fiskeflåten og stadig nye og forbedrede arbeids-
forhold krevdes, så det var god tilgang på arbeid,     u
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Jan Harald Wangsvik åpner den nye slipphallen i mars 1992

   derfor tok det litt tid å få på plass 
all den fornying som krevdes for å 
være konkurransedyktig og holde 
på såvel kunder som ansatte. Vi har 
alltid fornyet oss. Bygget og inves-
tert i takt med krav og økonomisk 
evne, forteller Wangsvik, og lister 
opp historiske løft for Ballstad Slip.
–I 1978 kjøpte vi tomta utenfor slip-
pen, fjernet et gammelt trandam-
peri og fikk plass til å utvide. Nytt 
verksted ble satt opp i 1980.
I 1987/88 var det krise i økono-
mien. Renta var på 17 %. Vi gikk to 
millioner i overskudd og alt gikk til 
å betale renter. Men vi måtte satse 
eller legge ned.

Med støtte fra Distriktenes Ut-
byggingsfond, egenkapital og lån 

fra banken -  samt innsats fra de 
ansatte, ble både ny slipp og hall 
bygget.
–Det var et stort løft da vi fikk ny 
moderne slipp i 1988, og ny hall 
i 1991. Vi kunne ikke lenger la alt 
arbeidet foregå ute. Endelig fikk vi 
full drift hele året – inne. Slipphal-
len var en stor fornyelse for oss. 
Den nye slipphallen ble bygget i 
1991, med stor egeninnsats av de 
ansatte (ca 20 personer på den 
tiden). Hallen stod ferdig seint i 
1991. Offisiell åpning var 31. mars 
1992, for da var også traverskraner 
på plass.
I 2003 fikk Ballstad Slip en ny flyte-
kai fra Russland. Dette er flytekaier 
som har vært brukt for ubåter i 
Murmansk. Det er enorme dimen-

sjoner, og har i alle år ligget stødig 
i storm og orkan.
Rett etter at den først var på plass 
dro Wangsvik opp igjen, og i 2005 
fikk de på plass flytekai nummer to.
Den første flytekaien utenfor Ball-
stad Slip kom i 1978 og ble laget 
av den utrangerte Lofotferge I hvor 
maskineri og styrehus ble demon-
tert. Utdyping av havna i 2004 var 
også̊ viktig for Ballstad Slip, fortel-
ler Wangsvik.

NORD-EUROPAS STØRSTE

UTENDØRS MALERI

Den nye slipphallen, som sto ferdig 
i 1991, ruver godt på Ballstadøya.
–Jeg ville ha et bygg som gikk i 
ett med omgivelsene.  Scott Thoe 
kom med en god idé, for nå viser 

KJELL WERNER WILHELMSEN 

Innkjøpsansvarlig
KJELL ARE LEONHARDSEN

Trebåtbygger
JOHANNES DANIELSEN

Hydraulikklærling
JENS BENTSEN

Servicetekniker

u
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JOHN EGIL NILSEN

Mekaniker
JAN REIDAR STARHEIM

Avd.leder plate og sveis
HUSSAIN MURTAZAIE

Mekaniker
FINN-TORE THOMASSEN

Mekaniker

veggene på en kunstnerisk måte 
hva vi driver med og arbeidet 
som foregår inne i hallen, forteller 
Wangsvik. 
De berømte maleriene på slipp-
veggen er malt av Scott med god 
hjelp av flere arbeidsledige på 
Vestvågøy.  Arbeidskontoret arran-
gerte malekurs for arbeidsledige, 
og platene ble malt innendørs i en 
hall på Leknes. På slutten av 1990 
ble platene fraktet til Ballstad og 
montert sammen som vegger på 
slippen. Tilsammen er cirka 3200 
m² flate på de tre sidene dekket av 
malerier. 

BUTIKKEN

Butikkdriften til J. Wangsvik ble 
etablert i 1932 med et lite utsalg 
av kolonialvarer hvor en av døtrene 
til Jacob jobbet og hvor Torbjørn 
etterhvert overtok og i 1948 bygde 
ny moderne butikk med bolig i 
andre etasje. Torbjørn Wangsvik 
døde i 1994.
–Jeg vokste opp over butikken, 
forteller Jan Harald. –Det var en 
typisk landhandel, som det het 
den gang, hvor det ble solgt det 
meste unntatt elektronikk. Det var 
kolonial, konfeksjon, sko, garn og 
ukeblad, fiskeutstyr, båtutstyr m.m. 
I 1972 ble det ren fiske- og båtut-
styrsforretning. I dag er butikken 
skipshandel og selger: Fiskeutstyr 
og bruk, maling og bunnstoff, last 
og løfteutstyr, filter, olje, pumper, 
arbeidsklær, verneutstyr med mer.

ANSATTE OG EIERE

I 1992 ble Roger Abrahamsen an-
satt som økonomisjef. 

– Det var viktig for meg og for Ball-
stad Slip, sier Jan Harald.  
Etter bare to år tok Roger 
Abrahamsen over som daglig leder 
i Ballstad Slip AS. Jan Harald fort-
satte som leder av butikken.
– De siste årene som daglig leder 
ble det mange tanker og mye an-
svar. Mye jobbing og eneansvar tok 
på mentalt og litt for stor belast-
ning førte til at jeg ba Roger om å 
tre inn også i butikkdriften, forteller 
Jan Harald. 
–Det var smertelig å gi seg. Men 
livet består av mer enn å eie og å 
lede, forteller Wangsvik.  

–Det var viktig for meg å sikre 
drifta, for de ansatte, for kunde-
ne - og for at Ballstad Slip skulle 
vokse og drives videre. Da jeg 
solgte mine aksjer var det et krav 
at ansatte skulle overta og eie. Det 
sikrer drift, engasjement og konti-

nuitet, forteller Wangsvik. 
Daglig leder Roger Abrahamsen, 
teknisk sjef Bjørn Rist og flere an-
satte ble eiere. I 2013 ble J Wangs-
vik AS, driftsselskapet i butikken, 
fusjonert inn i Ballstad Slip AS. I 
dag eier Jan Harald Wangsvik 40% 
og de ansatte 60 %.

UTVIKLER OSS FOR KUNDENE

–Å utvikle oss har alltid vært mot-
ivasjonen for å stå på videre. Og 
vi har hatt god drahjelp av trofas-
te kunder, som har vært lojale i 
generasjoner og som har satset og 
brukt oss.

Ballstad Slip har i alle år hatt flere 
kunder som har gått i bresjen i 
bransjen. Familien Angelsen er et 
godt eksempel. 
–Jeg har brukt Angelsen som råd-
giver, og spurte han flere ganger: 
–Hvordan ser du på framtida innen 
fiskeri? Peter Angelsen har erfaring 
både som politiker og fisker, og 
han har kommet med mange gode 
analyser.  

Mange av rådene har blitt lyttet til 
og vært med å utvikle Ballstad Slip. 
–Tillitsforholdet oss i mellom har 
betydd mye og bidratt til at vi har 
tilpasset oss - og fulgt utviklingen 
innen fiskeriet.

–Fornøyde kunder har alltid vært, 
og vil alltid være det viktigste, 
understreker Jan Harald Wangsvik, 
som nå har passert 70 år. 
Han er fremdeles en aktiv eier og 
delaktig i å legge planer for 
Balstad Slips framtid.
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BALLSTAD SLIP HISTORIEN 
1918 – 2018

KIM ANDRE BUØY

Sveiser
KNUT FRANTZEN

Avd.leder motor
KRISTOFFER ADOLFSEN

Motormekaniker
MAGNE HANSEN

Tømrer

1918
Balstad Slip og 

Mek. Verksted anlagt av 

maskinist Theodor Sivertsen

1920
 Ballstad Slip & 

Mek. Verksted as etablert

1922
Laurits Frantzen og 

Jacob Wangsvik 

overtar anlegget

1932
Butikken J. Wangsvik etablert 

(der butikken er i dag)

1941
Jacob Wangsvik dør  

Sønnen Rolf overtar

1948
Torbjørn Wangsvik bygger 

ny butikk med bolig i 2. etg.

1955
Torbjørn Wangsvik kjøper  

og drifter Ballstad Slip

«Balstad Slip og Mek. Verksted ble anlagt av maskinist Theodor Sivertsen i 1918, men 
ble senere overtatt av et aksjeselskap med Jørgen B. Jentoft som disponent. Høsten 1922 
ble driften overtatt av Lauritz Frantzen og Jacob Wangsvik, som sammen drev slippen 
og verkstedet i 15 år. For øvrig har denne bedrift vært på flere hender, der nevnes 
Lars Lie, kaptein Hagen. Den nåværende innehaver er Wangsvik.»
                                                                                             Buksnes bygdebok 2 (1950)

1988 1940-501918-1920 1990
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JOHN T. FREDRIKSEN

Mekaniker
KJELL VIDAR MØLLER

Sveiseteknisk ansvarlig
LEIF OLE BARTH

Driftsingeniør
MATIAS  SALAMONSEN

Lærling

1962
Tømmerverksted bygges 

 (senere slipstua)

1972
Butikken spesialiserer seg på

fiske, båtutstyr, og service for 

redningsflåter og utstyr

1973
Jan Harald Wangsvik 

overtar etter faren og blir 
ny daglig leder og eier

u

1974-75
Ballstad Slip kjøper tomta 

utenfor slipen, fjerner det 

gamle trandamperiet og får 

plass til å utvide

1978
 Lofotferge I ble lagt ut 

som flytekai

1979
Roar Justad ansatt som 

teknisk sjef

1940-50 1961
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MARIUS RØSTE

Mekaniker
KYRRE JENSEN

Servicetekniker
MATHIAS KARLSEN

Prosjektingeniør
MONICA SCHULTZ

HMS- og KS-koordinator

1922

1980
Bygger nytt verksted

1984
Ny butikk med 

flåteservice bygges

1986
Bjørn Rist ansettes som drifts- 

ingeniør, sentral i bygging av 

ny slipp og slipphall

1988
Ny skinnegang og hydraulisk 

slippvogn, konstruert av 

Roar Justad, erstatter det 

gamle fra 1920-tallet

1991/92
Ny slipphall ferdig seint 

i 1991 med offisiell åpning 
31. mars 1992

1992
Roger Abrahamsen 

ansettes som 

økonomisjef

1994
Roger Abrahamsen 

overtar som daglig leder 
i Ballstad Slip AS

1997
Ny uteslipp bygges

1998
 Roger Abrahamsen og 

Bjørn Rist kjøper seg inn 
med 20% i driften

2003
Bygging av 

ny sveisehall

u
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NILS INGE SIMONSEN

Motormekaniker
ØYSTEIN ULRIKSEN

Lærling
PÅL BERG

Tømrer og maler
THOMMAS AMUNDSEN

Sveiser

1922 2018

2003
Bygging av 

ny sveisehall

2003-2004 
Utdyping av havna

2005
Den første av to 

flytekaier fra Russland 

legges ut

2006
Flytekai nummer to legges ut. Roger 

Abrahamsen blir daglig leder i 

J. Wangsvik AS. Jan H. Wangsvik 
trekker seg ut av daglig drift

2007
Start på prosess der ansatte 

med Roger Abrahamsen og 

Bjørn Rist i spissen kjøper seg 

opp til 60% i eiendom og drift

2011-2012
Kjøper eiendom rundt anlegget 

for videre utvikling

ISO 9001-sertifisert (2012)

2011-2018 
Utredning av løsninger 

for kapasitetsutvidelser. 
Arbeid for utdyping av Ballstad 
havn, miljøkartlegging og tiltak

2013
J. Wangsvik AS, drifts-

selskapet i butikken, fusjone-
res inn i Ballstad Slip AS
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ROGER ABRAHAMSEN

Daglig leder
ROGER FREDRIKSEN

Tømrer og verneombud
STEVE KARLSEN

Driftsleder
WALTER HANSEN

Sveiser

SKIPSVERFT: Vårt skipsverft 
på Ballstad tilbyr et moderne og 
kompakt skipsverft som er tilpasset 
kystflåtens behov. Vi legger vekt på 
kunnskap, service og effektivitet, 
og vi strekker oss til det ytterste 
for at kundene skal få en positiv 
opplevelse hos oss.

Ballstad Slip arbeider mye med 
slippsetting, klassing og bunnsmø-
ring av fartøy, samt alt av service, 
levering og montering av motorer 
og annet mekanisk og hydraulisk 
utstyr.  
På sveiseavdelingen er det mye 
bygging og sveising i aluminium, 
stål og syrefast, alt fra skrogarbei-
der, sveisearbeid i forbindelse med 

rigging for forskjellige typer fiske.

I feilsituasjoner, som krever feilsø-

king og påfølgende reparasjon, og 

der det er viktig å sette båten i drift 

så snart som mulig, reiser vi ut til 

kunder, der båten er, og begynner 

arbeidet der.

Ballstad Slip har mange leveran-

dører.  Vi er mangeårig leverandør 

av Cummins motorer. Vi har også 

agentur på Yanmar. 

I tillegg: Mustad Autoline AS med 

autoline-maskiner, KM Fish AS med 

sløyemaskiner, Norsk Stål og flere 

leverandører på elektro og elek-

tronikk med bla. Multi Elektro AS, 

Hibotech AS og Lofoten Elektro. 

Kapasitet på vårt skipsverft:

SLIPPHALL:
Lengde: 54 m. Fartøybredde: 9,5 m
Tonnasje: 750 tonn
Traverskran: 5 tonn

UTESLIPP:
Lengde: 30 m. Bredde: 6,1 m
Tonnasje: 100 tonn
Båtoppsett for sjark og fritidsbåter
Båter inntil 25 tonn

SVEISEHALL:
375 kvadratmeter med traverskran

VERKSTED/MEKANIKK:
400 kvadratmeter med traverskran

KAIER:
Flytekai/pir: 72 meters lengde
Marina pir med båser: 40 meter

 

SKIPSVERFT, SKIPSHANDEL OG FLÅTESERVICE
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SKIPSHANDEL: Å være leve-
randør til fiskeflåten krever både 
gode produkter og kjennskap til 
næringens behov. Vi har lang erfa-
ring som leverandør til yrkesfiskere 
fra hele landet.  Vi har det meste, 
og skaffer det vi mangler i løpet av 
kun kort tid. 
Mørenot, Dunlop Hiflex, Westing, 
Jotun, Seajet, Leif H. Strøm, 
Flak, Erling Sande, Erling Haug, 
Kolberg Caspari, er noen av våre 
leverandører.  
FISKEUTSTYR OG BRUK: Hos 
oss får du linebruk og forsyn fra 
Mørenot, gummimakk fra Colum-
bi, langhuker, Victorinox kniver og 
Frost kniver.
MALING OG BUNNSTOFF: Vi fører 

Internasjonal maling fra Westing, 

og leverer et utvalgt sortiment fra 

Jotun. Vi forhandler bunnstoff og 

andre båtpleieprodukter fra Seajet.

BÅTUTSTYR: Vi har et stort utvalg 

av båtutstyr, levert fra Flak og Leif 

H. Strøm.

MANØVERUTSTYR: Vi har et bredt 

sortiment av manøverutstyr. Vi 

leverer komplette styresystemer 

fra Marol og Kobelt.

LAST OG LØFTEUTSTYR: Vi har et 

bredt utvalg av tau, wire, kjetting 

og diverse løfteutstyr.

HYDRAULIKK: Vi har et stort lager 

av hydraulikkdeler i stål og 

syrefast, og presser slanger som 

dekker de fleste behov. 

Det vi ikke har skaffer vi. 

FLÅTESERVICE: 
Vår sertifiserte flåteavdeling 
utfører service, vedlikehold og 
reparasjoner av redningsflåter, 
overlevingsdrakter og annet red-
ningsmateriell, samt service på 
brannslukkere og flasker. Kontroll- 
intervallene på slikt utstyr varierer 
mellom 1 og 2 år.

BRANN/REDNING: Vi er god-
kjent hos Rådet for vedlikehold av 
brannslokkingsmateriell for kon-
troll av brannslukkere- og slanger.
Vi kan tilby tilsynsavtale med:
- Årlig kontroll
- Rapport etter kontroll til ditt 
   HMS-system
- Service på utstyr og reparasjoner  
  /utskiftinger etter avtale

FORDELER FOR DEG: Du har ditt 
slukkemateriell i orden til enhver 
tid. Du trenger ikke å følge opp 
kontroller – det gjør vi. Vi er en 
lokal aktør og kan stille på kort var-
sel. Vi er tre godkjente kontrollører, 
noe som gir deg økt sikkerhet for 
god service. På flåteavdelingen 
er Viking redningsflåter, Viking 
Lifesaving Equipment Norge AS, 
en viktig leverandør.

Ballstad Slip er organisert i tre avdelinger: Skipsverft, Skipshandel og Flåteservice. 40 % eies 
av Jan Harald Wangsvik, og 60 % eies av flere ansatte, med daglig leder Roger Abrahamsen og 
teknisk sjef Bjørn Rist som de største aksjonærene. Ballstad Slip har 41 ansatte. 

STEINAR GREEN HANSEN

Butikkmedarbeider
BERNHARD PAUS

Butikksjef
KJELL FREDRIKSEN

Nestleder butikk
ROGER NILSEN

Selger
TOR EGIL DERVOLA

Selger
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–Mine første minner fra Ballstad 
slip er fra midt på 40-tallet. Da var 
jeg 10-12 år. 
Peter Angelsen er født i 1935. Han 
står i slipphallen på Ballstad og 
ser opp på Skolmen III. På den ene 
siden har han sin sønn Sten. På 
den andre siden står barnebarnet 
Martin. I åtte tiår har Peter Angelsen 
hatt et nært forhold til Ballstad Slip: 
40-tallet, 50-tallet, 60-tallet, 70-tal-
let, 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet 
og 2010-tallet.

–På 40-tallet var jeg med min far 
på slippen da han hadde Skolmen I 
til vedlikehold. Jeg husker livet på 
slippen, lydene, luktene, arbeide-
re og jobben som bli gjort her på 
slippen, forteller Angelsen.

FISKET OG SKOLMEN går fra ge-
nerasjon til generasjon i familien 
Angelsen. Det samme gjør kunde-
forholdet til Ballstad Slip.
–Den første Skolmen, som min far 

fikk bygget i 1925, tok jeg over i 
1965 og drev den i ti år til.

–Den var i drift i 50 år!?
–Ja, og den var nok minst like 
mange ganger innom Ballstad Slip. 
I 1951 forlenget faren min båten 
til 60 fot. Jeg drev den til 1974, da 
bygget vi Skolmen II, som var i drift 
til 1998. 

Båtene er oppkalt etter Skolmen, 
den bratte fjelltoppen på Yttersia, 
600 meter over Steinsfjorden.

PETER ANGELSEN TREKKER fram 
to episoder hvor Ballstads Slip var 
god å ha. Ved begge hendelsene 
var det motorfeil fra fabrikken. 
–Vi fikk Skolmen II levert i februar 
1975. En måned senere – under 
lofotfiske - smalt det i motoren og 
vi måtte slepes til Ballstad Slip, 
forteller Angelsen. Kamakslingen 
var stilt feil slik at ventilene slo mot 
stemplene. To mann fra slippen 

jobbet i to lange dager for å skifte 
ut skadde deler, den tredje dagen 
var vi i fiske igjen.

NESTE HENDELSE er fra rekefiske 
i Barentshavet i 1979. En feil fra 
fabrikken gjorde at kamakslingen 
kom ut av posisjon slik at tenningen 
ble for sein.
–Vi fikk stoppet motoren i tide slik 
at vi unngikk havari, forteller Angel-
sen. En person fra Ballstad Slip kom 
til Båtsfjord og gjorde en utmerket, 
men midlertidig reparasjon, slik 
at Skolmen II kunne gå for egen 
maskin, men med redusert fart til 
Ballstad.  Ny maskin ble bestilt fra 
Sverige før vi forlot Båtsfjord.

–Jeg husker vi kom til Ballstad Slip 
en torsdag. Motoren ble revet ut. 
Mandag morgen var ny motor levert 
fra Sverige. Onsdag var båten fer-
dig reparert, forteller Angelsen.
–Jeg mener å huske at tre mann på 
Ballstad slip, som egentlig hadde 
ferie, gjorde jobben på tre dager. 
Så var vi klar til å gå nordover for 
å starte rekefisket igjen, forteller 
Angelsen, og legger til: 
–Ballstad Slip visste hvor viktig det 
var å få reparert dette slik at vi kun-
ne komme raskt tilbake på havet, 
sier Angelsen. Det er i slike tilfeller 
det er godt å ha et langt og godt 
kundeforhold.

TIL STOR OVERRASKELSE for seg 
selv og andre gikk Peter fra å være 
fisker til å bli heltidspolitiker - både 
på Stortinget og i regjering.

– Til valget i 1981 hadde jeg sagt ja 
til å bli nominert til Senterpartiets 
liste i Nordland, men jeg trodde 

TRE GENERASJONER: På Ballstad Slip med Skolmen III i ryggen, 
Peter Angelsen med sin sønn Sten og barnebarnet Martin.

FAMILIEN ANGELSEN:

TRE GENERASJONER KUNDER
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aldri at jeg skulle toppe listen til 
Stortinget.
–Jeg husker at  jeg hadde delt Skol-
men i to fordi vi skulle forlenge den.  
Akkurat da båten sto der i to deler 
fikk jeg beskjed om at jeg var nomi-
nert på førsteplass på listen til Stor-
tinget. Heldigvis hadde jeg en stund 
hatt en erfaren og dyktig ungdom 
ombord som kunne ta over styrin-
gen av Skolmen, sammen med min 
sønn Sten. Sten tok over Skolmen II 
i 1986.

ANGELSEN ER FRA TANGSTAD på 
Vestvågøy i Lofoten. Han satt i fire 
perioder på Stortinget fram til 1997. 
Han var fiskeriminister fra 1997 til 
2000. I 1997 bygget familien Angel-
sen Skolmen III, en 90 fots stålbåt. 
Det var da den største kystbåten i 
Vestvågøy. Den er fremdeles i drift 
av Angelsen familien. Sten Angelsen 
driver Steinfjord AS, og ombord i 
Skolmen III har han sønnen, Martin.  
Martin er femte generasjon helårs- 
fisker i Angelsen familien. 

DET HAR ALLTID VÆRT svingninger 
i fiskeri. Da Peter tok over etter sin 
far, midt på sekstitallet, var det svart 
hav og dårlig økonomi i fiskeriet. 
Peter Angelsen husker godt tiden da 
Jan Harald Wangsvik styrte Ballstad 
Slip.
–Jan Harald har alltid hatt evnen til 
å fornye Ballstad Slip, selv om det 
var økonomisk vanskelige tider. Han 
har alltid bygget nytt og sørget for 
at de ansatte fikk mer kunnskap og 
kompetanse i takt med hva vi og 
våre båter har vært avhengig av.
Jan Harald Wangsvik om Peter An-
gelsen: – Jeg hadde stor respekt for

Peter Angelsen med et foto av 
Skolmen I og de to modellene 
han selv har laget av Skolmen 
II og Skolmen III. Bildene over 
viser Skolmen I, II og III

Peter sine kunnskaper om fiskeri og 
kystflåten, derfor ble det naturlig 
for meg i mange av våre samta-
ler å høre hans meninger. Du kan 
godt si at det har vært et gjensidig 
avhengighetsforhold mellom oss og 
Ballstad Slip, sier Peter Angelsen. 
–Vi har vært lojale og vi har alltid 
brukt Ballstad Slip til årlig vedlike-
hold, som pussing, bunnsmøring, 
samt service på motor. På Skolmen 
II kjøpte vi også motor gjennom 
Ballstad Slip.

I DE SENERE ÅRENE har også 
nåværende daglig leder på Ballstad 
Slip, Roger Abrahamsen, fått gode 
innspill og råd fra familien Angelsen.

Jan Harald jobbet med Peter Angel-
sen, og jeg jobber med sønnen og 
barnebarnet, sier Roger Abraham-
sen. Og, ja, vi har god kontakt med 
kundene. Det er viktig for oss å 
ligge i forkant, slik at vi vet hva vi 
skal tilby våre kunder. 

–Da jeg begynte her for 25 år siden, 
jobbet jeg med faren til flere av de 
som i dag kommer hit for å få sine 
fartøy reparert. Og akkurat det er 
mye av sjarmen med å jobbe her. 
Både kundene og vi står for 
kontinuitet. Vi tenker langsiktig. 
Det er kanskje ikke så rart, det er 
havets evige verdier vi lever av, 
sier Abrahamsen.

Jeg husker vi kom til Ballstad Slip 
en torsdag. Motoren ble revet ut. 
Onsdag var båten ferdig reparert.

”  
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